
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 و الصالة و السالم عىل محمد 

 و آ هل  وحصبه امجعني 



 

 

 نظم االدارة البيئية 

ISO 14001 
 

 اعداد وتقديم 

 خالد الجندى 

 استشارى نظم اجلودة و التدريب 



 قال تبارك وتعالي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناهُ }  {ِبَقَدرٍ إِنَّ

 صدق هللا العظيم
 (49:سورة القمر) 



 

   -اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرةروي 

 قال -هللا عنهرضي 

 :رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال 

اإليمان بضع وستون شعبة أعالها ال إله  » 

  «الطريقإال هللا  وأدناها إماطة األذى عن 
 صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم



 

التطور التكنولوجي والصناعي إن 

والزراعي لتلبية رغبات اإلنسان 

وطموحاته لم يأخذ في االعتبار اآلثار 

الضارة التي نتجت عن هذا التطور من 

   توازنهاتلوث للبيئة وخلل في 



 فى التصدى لتلوث البيئة يس يالتقدور هيئات 

  عالج الخلل فى توازنها و 

 في هذا المجال،  ا  واسع ا  لتقييس دورا لعب 

حيث يتم وضع مواصفات للعديد من المنتجات تؤكد  

 بغرضخلوها من المواد الضارة بالبيئة 

 تخفيض اآلثار الضارة ، 

البيئية  دارة اإلالدولي فقد تم ربط نظم مستوى الوعلى 

ISO 14000    الشاملةالجودة منظومة ب. 

 

 

 



 نظام اإلدارة البيئيةيف تعر
 المقايسللمنظمة الدولية لتوحيد ًوفقا

 

 للمنظمة اإلدارة  امـنظن ـم ًزءاـاإلدارة البيئية جنظام 

 من أجل وضعوتنفيذ سياستها البيئية  يستخدم 

 المتعلقة بها البيئية  الجوانب وإدارة 

 الخدماتأوالمنتجات أواالنشطة مثل 

 .  بالبيئةالتى يمكن ان تكون لها صلة 



 دوليا  هو المعيار المعترف بها  14001ايزو 

 لتحقيق اإلدارة البيئية للشركات،  

 البيئةالضوابط لتلك األنشطة التي لها تأثير على وتنص 

 : تشملو  

النفايات ، الموارد الطبيعية، ومناولة ومعالجة استخدام 

   الطاقةواستهالك 



 

 

 خلفية تاريخية 



 مؤتمر األمم المتحدة عن بيئة اإلنسان الذي عقد 1972عام

 عنه اللجنة الدولية للبيئة وإصدارها تمخض أستكهولم في 

 الشهير لتقريرها 1987عام 

 Common Future - Our مستقبلنا المشترك

والتطوراألمم المتحدة عن البيئة مؤتمر 1992 عام 

 جانيروريو دي في  Summit of Earth -قمة األرض



 منظمةاتخذت 1993عامISO    بإنشاء اللجنة الفنية رقم قرارا
TC207  بهدف تطوير مجموعة مواصفات لنظم اإلدارة البيئية

 الموضوعات البيئية لمخاطبة وهذا ISO 14000تحت الرقم 
   : لتاليةا

 البيئيةنظم اإلدارة • 

 (التدقيق البيئي)المراجعات البيئية • 

 البيئيةالملصقات • 

 البيئيسبل تقييم األداء • 

 تحليل دورة الحياة • 

 البيئيةالمصطلحات والتعريفات • 

 المنتجعالقة االتجاهات البيئية بمواصفات • 

 



    

 ISOالدولية لتوحيد القياسي المنظمة اصدرت  1996

  ISO 14000المواصفات الدولية مجموعة 

 لسلسلة من التطورات والنداءات الدولية نتيجة  

 التى تم استعراضها باختصار سابقا 



 

 مواصفات االدارة البيئية مجموعة 

 14000ايزو 

  



 14000مواصفات االدارة البيئية ايزو  مجموعة

 تقيم المنتج 

   االنتاجية و العملية

  

 تقيم المنشاءة 

 

 تقيم دورة حياة المنتج 

14040   

نظام االدارة البيئية 

14004/14001 

 

  

 الملصقات البيئية

 

 14030 تقيم االداء البيئى  14020

العوامل البيئية 

فى مواصفات 

 المنتج 

 14010 المراجعة البيئية 14060



 1400 0ايزونطاق تطبيق نظم اإلدارة البيئية 

تحدد   ISO14001ت الدولية المواصفة 

تمكن التى نظام االدارة البيئية متطلبات 

انشاء وتطبيق سياستها وأهدافها  منالمؤسسات 

البيئية مع األخذ في االعتبار المتطلبات القانونية 

والتشريعات األخرى التي تلتزم بها المؤسسة 

والمظاهر البيئية التي يمكن السيطرة عليها 

 والناتجة عن منتجاتها وخدماتها وأنشطتها 



 14000ISOنطاق تطبيق نظم اإلدارة البيئية 

هذه المواصفة الدولية علي الشركات التي تطبق •

ترغب في انشاء وتطبيق وصيانة وتحسين نظام 

 ادارة بيئية 

 

يعتمد مدي تطبيق هذه المواصفة علي طبيعة •

األنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 وعلي سياستها البيئية

 



 14000ISOنطاق تطبيق نظم اإلدارة البيئية 

المنشآت الصغيرة فة كااإلدارة البيئية على تطبق نظم •

 الكبيرةو

 األساسية لنظامنوعية المكونات فى ال يوجد اختالفات • 

 بيرةكاإلدارة البيئية من منشأة صغيرة إلى منشأة 

البد أن يؤخذ في االعتبار أن المنشآت الصغيرة لديها • 

 موارد

 .النطاق  محدودةمالية وبشرية 



 ISO 14001مكونات نظام االدارة البيئية  

 سياسة1.

 تخطيط2.

 تنفيذ3.

 وفحص متابعة4.

   ااإلدارة العلي مراجعة5.



 :Policyالسياسة 1.

 :تشتمل على 

 . هاونشاط المنشاءهمقدمة عن • 

 .والتزامها بالحد من التلوث  المنشاءهتعهد • 

 .والتزامها بالتوافق مع التشريعات البيئية  المنشاءهتعهد • 

 والتزامها بالتحسين المستمر المنشاءهتعهد • 



 :Policyالسياسة 1.

 :مثال 

نلتزم بحماية البيئة و السالمة و الصحة المهنية  ----نحن

للعاملين بالمنشاءه و جميع االدارات و االفرع التابعة وان يتم 

التطابق  مع المتطلبات الحكومية المطبقة فى مجال حماية 

 البيئة كما ان المنشاءه تكرس كل جهدها لتطبيق الطرق

 و االستراتجيات لمنع التلوث و تقليل الفاقد 

 .و تعمل المنشاءه على التحسن المستمر فى هذا المجال  



 :Policyالسياسة 1.

 :ها فييشترط 

 .( الجمهور والعاملين بالمنشأة ) أن تكون معلنة للجميع • 

 .أن تكون موثقة • 

 . ااإلدارة العلي هابأن تلتزم • 

 

 الالزمة بمثابة تصديق الموارد المالية والبشريةيعد تخصيص 

 عن التزام اإلدارة بتطبيق النظام



  Planning: التخطيط2.

   :يشتمل على المراحل التاليه •

  Environmental Aspect – البيئية العناصرتحديد •

 Environmental       –التأثيرالبيئى لتلك العناصر تحديد •

 Impact  

 .  تحديد المتطلبات التشريعية واى متطلبات اخرى •

 المدىانشاء األهداف وتصنيفها أهداف بعيدة •

 . لتنفيذ تلك األهداف  المدىقصيرة الغراض تحديد األ •

 .  لتنفيذ تلك االهداف  بيئيةوضع البرامج ال•



 بيئية وتأثيرها البيئي عناصرلأمثلة 

 العنصر البيئى التأثير البيئى

 انبعاثات غازية تلوث هواء

 مياه صرف تلوث مياه

 انسكاب وقود تلوث تربه  تلوث مياه جوفيه

 استخدام فريون استنفاذ طبقة االوزون

 ضوضاء تلوث سمعي

 انبعاثات في بيئة العمل تلوث بيئة العمل



 البيئية و التأثيرات البيئية ( المظاهر)مثال جدول العناصر 



 التعامل مع العناصر البيئية الهامة : امثلة 

 البرنامج البيئىُ 

Environmental Program  

 الهدف

Target 

 الغرض

Objective 

/  الوسائل المطلوبة المسؤليات

 التكاليف

تخيض  الجدول الزمنى

استخدام 

الوقود بنسبة 

--- عام% -  

خفض 

استخدام 

 الطاقة



 لبيئية الوضع البرامج البيئية المالئمة للمظاهر مثال 



 األهداف والغايات

 :الغايات البيئية 

من السياسة البيئية، التى تنشأ و  الغايات اكثر شمولية من االهداف 

 .تحققها والتى يمكن قياسها كلما أمكن ذلكأن المنشأة  تعهدت 

 

 :األهداف البيئية

والتى تنشأ عن الغايات ( حيثما أمكن ذلك)متطلبات أداء مفصلة 

البيئية والتى يجب أن تحدد ويتم تحقيقها بهدف التوصل إلى هذه 

 .الغايات



 :  Implementation      التنفيذ3.

الهيكل و 
 المسؤليات 

 التوثيق االتصاالت
التدريب و 

 التوعية

ضبط 
 العمليات



  Implementation:التنفيذ 

 الهيكل و المسؤليات 

أن تقوم اإلدارة العليا بتكليف شخص معين ليمثل اإلدارة يجب 

 :إلى تهدف  التيمع تحديد مسئولياته األساسي  ملهعبجانب 

ضمان تنفيذ وتطبيق نظام االدارة البيئية وفق متطلبات أيزو •

14001. 

األداء البيئي للمنشأة ورفع تقارير لإلدارة العليا للمراجعة متابعة •

 .للتحسين والتطوير المستمر أساس كو

 .النظامالموارد الكافية لتطبيق توفير •



  Implementation:التنفيذ 

  العملياتضبط 

المنشأة بتحديد العمليات واالنشطة المرتبطة بالجوانب تقوم 

البيئية الهامة والتي تم تحديدها متمشياً مع ا لسياسة البيئية 

يتعين أن تقوم المنشأة بالتخطيط ما ك، واألغراض  واألهداف

 للعملياتوضع معايير  و المنشآتلتلك 



 أمثلة من ضبط العمليات

 استخدام مهمات الوقاية الشخصية والسالمة المهنية•

 ضبط الزيوت المستخدمة• 

 تداول المخلفات• 

 تخزين الكيماويات والمواد الخطرة• 



  Implementation:التنفيذ 

 التدريب وخلق الكوادر

 .للعاملينالمنشأة بتحديد االحتياجات التدريبية تقوم •

 بغرض  بيئيةتوعية دورات عقد •

البيئيةالقانونية المتطلبات تعريف العاملين ب. 

 للعمليات البيئية التأثيرات & العاملين على تحديد األبعاد تدريب
 . هامعالتعامل يفية كو

العاملين في انجاز السياسة البيئية وعواقب عدم دور التعريف ب
 . هاتنفيذ

الطوارئالعاملين واستعداتهم لمواجهة حاالت دور التعريف ب. 



  Implementation:التنفيذ 

 التوثيق
ان تقوم المنشأة بتوثيق المعلومات في صورة ورقية أو الكترونية يجب 

 :والبد ان تكون الوثائق

 متاحة لجميع العاملين بالمنشأة•

 شتمل على المستندات التي توضح اجراءات توافق المنشأة ت•

 1400متطلبات االيزو   عم

 :ضبط الوثائق لضمانيتعين 

يجب أن تكون مؤرخة ، وتحفظ في  ومعرفة مكانها وقت االحتياج إليها •
 مكان آمن بطريقة منظمة

 دورياً عند الحاجة واعتمادها بواسطة الشخص المسئولمراجعتها •

 فاعلية نظام اإلدارة البيئيةضمان •



  Implementation:التنفيذ 

 االتصاالت

 التاليةالمنشأة اإلجراءات  تنفذان يجب 

 االتصاالت الداخلية بين مختلف المستويات بالمنشأة•

وتوثيق والرد على االتصاالت الخارجية من الجهات استالم •

رقابية  منظمات جهات - جمهور) التي تتعامل مع المنشأة

 (غير حكومية  مقاولين  موردين 

بيانات نظام اإلدارة فة كاتقرير سنوي يتضمن أو نشرة عمل •

 البيئية



 التحقق واالجراء التصحيحي4.

Checking & Corrective Action  

  التحقق و االجراء التصحيحى
 المراقبة و القياس  عدم التطابق السجالت المراجعة الداخلية 

 البد من تحديد االجراءات

:التالية  

 األنشطة التي تشملها•

 عمليات المراجعة

 التكرارية•

 كيفية التعامل مع نتائج•

 المراجعة

 المهارات المطلوبة في•

 فريق المراجعة

 المنهج المتبع في•

 المراجعة

 يجب ان تقوم المنشأة

 باتخاذ االجراءات

 الخاصة بعمليات الحفظ

 واسترجاع السجالت

 البيئية بحيث تكون في

 المتناول، كما يجب أن

 تشتمل على سجالت

 التدريب ونتائج

 المراجعات البيئية،

 ويجب أن تكون

 السجالت متاحة ألثبات

 توافق المنشأة مع

 المواصفة

يجب ان تقوم المنشاءه 

 بوضع اجراءات لتحديد

 المسئوليات

 والصالحيات لبحث

 حاالت عدم التوافق

 والتعامل معها واتخاذ

 االجراءات الالزمة للحد

 من التأثيرات البيئية

 الناتجة ولتطبيق

 االجراءات الوقائية

 يجب ان تقوم المنشأة

 بوضع اجراءات موثقة

 للرصد والقياس

 الدوري لخواص

 العمليات واألنشطة

 التي يمكن ان تكون لها

 تأثيرات بيئية هامه،

 كما يجب معايرة

 وصيانة اجهزة الرصد

 واالحتفاظ بسجالت



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action   
 المراقبة والقياس

االدارة البيئية بدون عملية مراقبة وقياس فعالة يشبه القيادة ليالً دون نظام 
 اضاءة

 تعلم انك تتحرك ولكن ال تعرف إلى أين تذهبانت 
 :الرصد

رصد المعايير يشمل  قياسهايجب أن يغطي جميع االنبعاثات التي يمكن 
درجة الحرارة ، الضغط ، : مثل باالنبعاثاتالخاصة بالعمليات ذات الصلة 

 الملوثاتيزات كترالرطوبة، 

 :المراقبة

طريقة التخلص من : مثل  قياسهاتغطي الجوانب البيئية التي ال يمكن 
 .الخطرةالمخلفات الصلبة وأسلوب تداول النفايات الكيميائية 



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action   

  Non-confirmative  المطابقةحاالت عدم 

 :بواسطةعدم تحقيق المتطلبات بالمواصفة، ويتم التعامل معها 

 االجراءات التصحيحية•

 وقائيةاجراءات •

 (     ملحوظة  -صغرى  –عظمى )عدم المطابقة درجة •



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action   

 Non-confirmativeحاالت عدم المطابقة  

 

        Corrective Actionالتصحيحية            االجراءات •

تم تحديدها االجراءات المتخذة إلزالة اسباب عدم التطابق التي هي 
 التطابق  تكرار حاالت عدم يقيناً لمنع 

 Preventive Actionsاالجراءات الوقائية            •

محتملة وتمنع هي االجراءات المتخذة لتالفي حاالت عدم تطابق 
 وقوع حاالت عدم التطابق من البداية

   



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action  

 السجالت

يجب ان تقوم المنشأة باتخاذ االجراءات الخاصة بعمليات الحفظ 

يجب أن ما كبحيث تكون في المتناول، البيئية  ع السجالتاواسترج

 ،البيئيةالمراجعات  ونتائجتشتمل على سجالت التدر يب 

  معويجب أن تكون السجالت متاحة ألثبات توافق المنشأة  

 المواصفة



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action  

 

   المراجعة الداخلية•

 

عملية منظمة للتحقق من أن االداء البيئي يتطابق هي 

من  التأكدوواالجراءات الموضوعة  اتالخطومع 

 لنظاماوفاعلية اءة كف



  Effectiveness           الفاعلية •

Do the right thing 

 عملهتحقيق االهداف المنشودة طبقاً لما هو مخطط 

 

             Efficiency          الكفاءة•

Do the thing right 

 تحقيق األهداف المنشودة ٌبأقل الموارد

 



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action  

  :يجب ان تكون   المراجعة الداخلية

 على فترات منتظمةمتكررة •

 وشاملة  ظمة تمن•

 وموضوعيةمحايدة •

 االجراءات التصحيحيةتقترح ال •

    موثقة•



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action  

  :المراجعة الداخلية عن طريق  تنفذ•

 مراجعة الوثائق والمستندات•

 مع العاملينلقاءات •

 أثناء الجوالت الميدانيةمالحظة ال•

 المراجعةقوائم استخدام •



 التحقق واالجراء التصحيحي

Checking & Corrective Action  

   الخارجيةالمراجعة 

 :البد ان يتحقق المراجع الخارجي من 

 وخبرة المراجعين الداخليينفاءة ك• 

 استقاللية المراجعين• 

 اسلوب المراجعة والقوائم المستخدمة• 

 المراجع المستخدمة• 

 نتائج المراجعة وأعمال المراجعة• 

 توقيت وفاعلية االجراءات التصحيحية• 



  Management Review:مراجعة االدارة العليا 5.

 

 اإلدارة هي أساس التحسين المستمرمراجعة 

 منلتحقق هامة وهى 

 البيئةنظام االدارة  كفاءة 



Management Review     مراجعة االدارة العليا 

في اوقات دورية تقوم اإلدارة العليا بمراجعة نظام اإلدارة 

وفاعليته ، ويتعين أن تتضمن استمرارمالئمتة البيئية لضمان 

 عملية المراجعة المعلومات الضرورية ا لتي

يتعين ما كقد تم جمعها حتى يتسنى لإلدارة مباشرة هذا التقييم 

 المراجعه هذهتوثيق نتائج 



Management Review     مراجعة االدارة العليا 

 :عملية مراجعة اإلدارة فيما يلي لخص تت

 فحص نتائج المراجعات•

 التى تنشأ أو تستحدثالتغيرات متابعة •

 المستمرتقييم التحسين •

    EMSنظام التأكد من فاعلية•

 فى السياسة البيئية طبقا  للتغيرات والمستجداتالتغيرات متابعة •



Management Review     مراجعة االدارة العليا 

 المستمرالتحسين 

 المستمرعملية التحسين تطبق من التأكد من  البد

 بالمنشأة  البيئيةعلى نظام االدارة  



 الدليل البيئى

 .وثيقة تصف النظام•

 .يحتوى على السياسة ومجمل وثائق اإلجراءات•

يجب أن يكون متفق عليه من جميع المستويات التنظيمية •

وأن يتم تحديثه بإستمرار وأن يكون مراقبا  من حيث التداول 

. 

 



 محتويات الدليل البيئى

 .صفحة العنوان1.

 .مقدمة2.

 .لمؤسسةباتعريف 3.

 .قائمة التوزيع للجهات المعنية بالتنفيذ4.

 .سجل التعديالت التى تطرأ عليه5.

المتعلقة  14001ربط محتويات الدليل بعناصر المواصفة 6.

 بها

 

 



 البيئىمحتويات الدليل 

الهيكل التنظيمى للمنشأة والعمليات الرئيسية والمسئوليات 7.

 .الرئيسية

 .البيئيةالسياسة 8.

(  ماذا ولماذا وكيف وأين ومتى ومن)وصف موجز لإلجراءات 9.

 .مع اإلشارة إلى الوثائق المساندة

قائمة بوثائق اإلجراءات والوثائق المالزمة لها وكيفية 10.

 .توزيعها

 



  للدليلالوثائق المساندة 

 .الغايات واألهداف البيئية•

 .برنامج اإلدارة البيئية•

 .وثائق إجراءات التشغيل•

 .وثائق إجراءات الطوارئ•

 



 وثائق اإلجراءات البيئية

 .العنوان ورقم الوثيقة•

 .حاالت اإلصدار•

 .رقم الصفحة والرقم اإلجمالى للصفحات•

 .سلطة اإلصدار•

 .سلطة اإلعتماد•

 .تاريخ اإلصدار•

 



 البيئيةوثائق اإلجراءات 

 .الغرض•

 .المجال•

 .المسئوليات•

 .وصف خطوات اإلجراء•

 .الوثائق ذات العالقة باإلجراء•

 .المراجع•

 .التعريفات•

 



 وثائق اإلجراءات البيئية

  (الغرض)

 لماذا يتم ذلك؟•

 ما هى األخطار البيئية؟•

 هل توجد أى قوانين مطبقة متعلقة بها؟•

 هل توجد أى غايات أو أهداف متعلقة بها؟•

 هل يوجد أى عوامل صحية أو سالمة؟•

 



 وثائق اإلجراءات البيئية

 (وصف خطوات اإلجراء)

 ماذا تم عمله؟•

 أى أجهزة قياس تستخدم؟•

 أى إحتياطات أمان تستخدم؟•

 أى فحوصات وقراءات يتم الحصول عليها؟•

 أى سجالت يجب إستكمالها؟•

 الموقع؟: أين•

 الزمن والتتابع؟: متى•

 المسئول؟:  من •

 



 

 تكامل نظم االدارة البيئية

 مع انظمة الجودة االخرى 



ال تتطلب انشاء  14001المواصفات القياسية أيزو •

 .نظام منفصل الدارة البيئة

يمكن تحقيق متطلبات هذه المواصفات بتكاملها مع •

 :مثلخرى االاالنظمة 

 الصحة واالمان–

 9000أيزو –

 أى انظمة اخرى للجودة–

 الجودة

 الصحة واالمان

 البيئة



 

 الجودةبين نظامى ادارة التكامل 

 وادارة البيئة 



 

 أنشطة االدارة العليا

 
 9001أيزو 

1/4 

1/1/4 

2/1/4 

 

2/1/2/4 

3/4 

 

3/2/4 

2/14/4 

 14001أيزو 

4/4 

2/4 

3/1/4/4 

3/3/4 

1/4 

1/3/4 

2/3/4 

4/3/4 

2/4/4 

 

 مسئوليات االدارة

 السياسة

 التنظيم

 الغايات واالهداف

 نظام االدارة

 التأثيرات البيئية             مراجعة التعاقد

 السياسات-اللوائح

 برنامج االدارة البيئة       خطط الجودة

 االتصاالت              شكاوى العمالء



 

 التحكم فى نظام االدارة 
 

 9001أيزو 

17/4 

14/4 

 

3/1/4 

 

1/2/4 

 

5/4 

16/4 

 14001أيزو 

4/5/4 

2/5/4 

 

6/4 

 

4/4/4 

 

5/4/4 

3/5/4 

 

 المراجعات الداخلية

االجراءات التصحيحية -عدم المطابقة

 والوقائية

 مراجعة االدارة

 التعريف بالنظام

 الدليل التوثيق

 التحكم فى الوثائق

 التحكم فى الوثائق والبيانات

 التحكم فى السجالت



 

 أنشطة العمل/ أنشطة االدارات المحلية 
 

 9001أيزو 

18/4 

4/4 

 

6/4 

7/4 

8/4 

9/4 

15/4 

19/4 

 

 14001أيزو 

2/4/4 

3/4/4 

6/4/4 

 

 

 

 ؟؟؟؟؟6/4/4

 

 التدريب

 منتجات،عمليات                  التحكم فى 

 وخدمات جديدة                     التصميم

 الشراء

 التحكم فى المنتج المورد من العميل

 التعرف على المنتج وتتبع مسارة

 التحكم فىالتشغيل       التحكم فى العمليات

 التداول،التخزين،التغليف،الحفظ،التسليم

 الخدمة



 

 ISO14000بين االدارة البيئية التكامل 

  ISO 26000المجتمعية ولية ئالمس



المسئولية المجتمعية هى مسئولية المنشأه 

تجاه تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع 

تساهم فى      أنوالبيئة والتى من شأنها 

 التنمية المستدامة
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 المسئولية المجتمعية

 إســـــــــــــــــتدامة

 تحسن األداء المجتمعى

 سلوك أخالقى

 إلتزام قانونى



ولية المجتمعيةئالمواضيع الجوهرية السبعة في المس  



 

 ISO14000التكامل بين االدارة البيئية 

 و

 EFQMنظام التميز المؤسسى 



نموذج التميز المعتمد من المؤسسة 

 (EFQM)األوروبية إلدارة الجودة 

أهم الوسائل المعتمدة عالميا لالرتقاء بمستوى إحدى 

أداء المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي ومواكبة 

التطورات المتالحقة في شتى المجاالت وبالتالي تعزيز 

القدرات من أجل تطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة 

والمستدامة بأقل التكاليف وبجودة عالية بما يحقق 

رضى المتعاملين وتنمية الموارد البشرية وتشجيع روح 

.اإلبداع وإطالق الملكات والقدرات   





 بعض معاير نموذج التميز االوربى التى تعتنى بالبيئة

 الشراكات و الموارد: معيار الرابع •

،  تقيم و اختبار و التحقق من جدوى االستثمار فى االصول المادية و غير المادية •

على المدى و البيئية مع االخذ فى االعتبار االثار االقتصادية و االجتماعية 

 .الطويل 

و العالمية شامال تحديداهداف طموحة تستوفى البيئة المحلية تقليل االثر على •

 .المعاير و المتطلبات القانونية

واالجتماعية ضمن القطاع  البيئيةالسعى الدؤب لالرتقاء بالمعاير االقتصادية و •

 .الذى تعمل به المؤسسة 

 :نتائج المجتمع معيار •

 حول انطباعات عند قياس نتائج المجتمع يجب ان تتضمن •

 التأثير البيىئى•

 :كما يجب ان تتضمن مؤشرات اداء حول •

 و االقتصاد و المجتمع  بالبيئةاالنشطة الخاصة •



 تطبيقمخاطر عدم 

 14000المواصفة الدولية ايزو  

 



 

 

 عامبشكل : اوال 



 الخروج من المنافسة فى السوق العالمى•

 غرامات وعقوبات عدم اإلذعان للمتطلبات البيئية•

بعض البنوك تشترط حصول المنشأة على االيزو •

  لمنح قروض14001

عدم االستغالل االمثل للموارد المتاحة مما يؤثر •

سلبا على انتاجية المؤسسة و يؤدى الى 

 انخفاض الدخل  

 



 الممارسات الغير مطابقة للمعايرالبيئية

 : لبعض الصناعات تؤدى الى اضرار عديدة من ضمنها  

 ثقب االوزون •

 االحتباس الحرارى •

 



 صورة علمية لثقب االوزون 

 بالقطب الشمالى 



 

 االشعة فوق البنفسجية و ثقب االوزون 
 



 بعض اآلثار الطبية الناتجة : ثانيا 

 عن 

 الممارسات البيئية السلبية 



التعرض الزائد عن الحد لالشاعة فوق 

 : البنفسجية قد يتسسبب في 

 

 سرطان الجلد •

 المياه البيضاء على العين•

 خلل بجهاز المناعة •

 DNAتدمير جزيئات ال •

 



 

  

 

 

 

 

 

  DNAتدمير جزيئات ال 



 

من إجمالى الناتج المحلى %   9 - 2النامية من البالد •

G.D.P 

من إجمالى الناتج المحلى %  2-1البالد الصناعية من •

G.D.P 

 
   2013استناداً لبيانات البنك الدولي 

 تكلفة عالج الدمار الناتج عن تلوث الهواء



 اآلثار االيجابية لتطبيق 

 نظم االدارةالبيئية 

 على اقتصاديات االعمال



 اقتصاديات االعمال 

ُتعّرف جامعة ميامي اقتصاديات األعمال بأنها 

دراسة تتضمن كيفية استخدام مواردنا في عملية 

 .إنتاج وتوزيع واستهالك السلع والخدمات

 National Association for Business Economics (NABE, United States) 

 

 



 اإلنتاجية 

تعتبر اإلنتاجية اهم مصادر النمو االقتصادى 

للمنشآة كما ان االرتقاء بمعدالت اإلنتاجية 

يمثل احد المكونات االساسية فى برامج 

االصالح االقتصادى و االدارى للمنشآت 

 . والدول 

 

 



 هما تعتمد اإلنتاجية على محورين اساسيين 

 تتعلق بحسن استخدم الموارد   :الكفاءة•

  -ماكينات  –عمالة  -مواد -راس المال )  •

 ) ........ 

تتعلق بمدى تحقيق اهداف المنشاءة  :الفاعلية •

  . 



 تهتم البيئة  بعدة قضايا منها 

 منع التلوث •

 االستخدام المستدام للموارد •

 تقليل فاقد العملية االنتاجية    •

 حماية وإصالح البيئة الطبيعية •

 اعادة تدوير المخلفات •
 

 



 انخفاض فاقد العمليات اإلنتاجية مما يؤدى الى

اقصى استغالل لمورد من اهم الموارد و هو مواد •

 االنتاج بالتالى 

 توفير النفقات•

 زيادة كفاءة المؤسسة •

 .الى زيادة انتاجية المؤسسة •

 

 



 انتشار االمراض و العدوى و هذا يؤدى الى انخفاض 

 انخفاض  تكإليف العالج للعاملين • •

 االستغالل االمثل لمورد هام وهو العمال • •

 :مما يؤدى الى ( المستهلك ) تحسن الصحة العامة للمجتمع •

 زيادة معدل االستهالك •

 زيادة انتاجية المنشاءة •

 زيادة معدالت االرباح  •

 

 



 الى يؤدى ماسبق 

 

 زيادة كفاءة  و فاعلية المنشآة•

 تحسن و نمو اقتصاديات المنشآة  •

 ارتفاع ميزتها التنافسية •

 زيادة معدالت االرباح•

 استدامة اعمال المنشآة •

 

 



 

 ان تطبيق نظم االدارة البيئية 

يعد مثاال للتأثيرااليجابى فى    

كال من    



 Micro economyاالقتصاد الجزئى 

الذى هو أحد فروع االقتصاد، و المعنى بالعميل 

والمنشآة على المستوى الفردى سواء كان 

سلوك المستهلك او المنتج او السوق او سلعه 

 معينه في ظل كمية الموارد المحدودة في العالم 

  



 Macro economyاالقتصاد الكلى 

المعنى باالقتصاد القومى فى مجموعه بغض 

النظر عن سلوك الوحدات الفردية ، مثل الدخل 

القومى و االنتاج القومى او البطاله او مستوى 

العام  و االستهالك الكلى و التوظيف و البطالة 

 .و المستوى العام لالجور و االسعار

 



 ختاما  

 

التأثير االيجابى لتطبيق نظم االدارة التأثير االيجابى لتطبيق نظم االدارة ان ان 

البيئية  على كال فرعى االقتصاد الجزئى و البيئية  على كال فرعى االقتصاد الجزئى و 

الكلى له مردود ايجابى على انتاجية و الكلى له مردود ايجابى على انتاجية و 

اقتصاديات االعمال لكافة انواع و انماط اقتصاديات االعمال لكافة انواع و انماط 

  ..المنشآت المنشآت 

  


